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 .اٌثزَذ اإلٌىرزؤٍ. 3.   اٌدذاوي اٌحظاتُح . 2.  ِؼاٌدح إٌظىص .1
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 :الوظائف الرئيشة يف معاجلة الهصوص بشكل عام 

 . اٌّؼإَح لثً اٌطثاػح ( ب . ذغُُز ٔىع وحدُ اٌخط  (أ 

 اٌحذف وإٌظخ واٌمض  (ج 

 ( Microsoft Word )ِاَىزوطىفد وورد  :أشهر معاجلات الهصوص 

 :بعض الوظائف يف معاجلات الهصوص املتقدمة 

. إٔشاء خذاوي تظُطح ( د . اٌرذلُك اإلِالئٍ( ج . ذزلُُ اٌظفحاخ (أ 
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ُذظرخذَ ِٓ أخً اٌرؼاًِ ِغ اٌثُأاخ اٌزلُّح تشىً ػاَ ، وذرىىْ ِٓ 

 ذماطغ أٌ طف :اٌخٍُح .طفىف ِزلّح تأرلاَ ، وأػّذج ِزلّح تحزوف 

 A1 )ِغ ػّىد ، وَرأٌف ػٕىاْ اٌخٍُح ِٓ رلُ اٌظف ورلُ اٌؼّىد ، ِثً 

).  

 Microsoft )ِاَىزوطىفد إوظً  :أشهر برامج اجلداول اإللكرتونية 

Excel ).  

َرُ ذحذَث اٌحمىي ذٍمائًُا : ِٓ ِشاَا اٌرؼاًِ ِغ اٌدذاوي اإلٌىرزؤُح 

 .ػٕذِا َرغُز أحذ األرلاَ فٍ اٌخالَا اٌرٍ ذشُز إٌُها اٌّؼادٌح 

 :يتكوى الربيد اإللكرتوني مو  

  ثُ اطُ ِشود خذِح اٌثزَذ اإلٌىرزؤٍ@اطُ اٌّظرخذَ ٌُه ػالِح 

 Name @ moe . gov . sa/   ِثاي  

 :عهدما يهتهي اسم مزود اخلدمة بـ 

( .Com )  = ِشود اٌخذِح خهح ذدارَح . 

  ( .Edu ) =  ِشود اٌخذِح خهح ذؼٍُُّح 

( .Gov )  =   ِشود اٌخذِح خهح حىىُِح 

( .Gov.sa ) =  ِشود اٌخذِح خهح حىىُِح فٍ اٌٍّّىح اٌظؼىدَح 

اٌّظاحح اٌّخظظح ٌه ٌذي ِشود اٌخذِح ِٓ أخً : طٕذوق اٌثزَذ 

 .اطرمثاي تزَذن اإلٌىرزؤٍ 
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 ػادج ِا َرُ اٌذخىي إًٌ خذِاخ اٌثزَذ اإلٌىرزؤٍ ِٓ خالي ِرظفح :ػًٍ 

اإلٔرزٔد ؟ ألٔها ذّىٓ ِٓ لزاءج اٌثزَذ اإلٌىرزؤٍ ِٓ أٌ حاطة فٍ 

 .اٌؼاٌُ ِرظً تشثىح اإلٔرزٔد 

 هى ٔظاَ إٌىرزؤٍ َرحىُ ته اٌحاطة ألخً 

 هى .إرطاي وذخشَٓ واطرزخاع اٌزطائً اٌظىذُح 

 .وطٍُح إلرطاي اٌثُأاخ تظُغح رطىُِح ػثز خط اٌهاذف 

 ذظرخذَ ِٓ أخً ذثادي رطائً ٔظُح 

 وإخزاء ِحادثاخ تُٓ شخظُٓ أو أوثز وذثادي اٌٍّفاخ ، 

 Msn Messenger وتزٔاِح Yahoo Messenger مثل برنامج

 هٍ ػثارج ػٓ ِدّىػح ِٓ اٌثُأاخ 

 .ِحفىظح تطزَمح ذدؼً ِٓ اٌظهً اطرزخاػها وذؼذٍَها واٌثحث فُها 

 :ذٕمظُ إًٌ 

  ذخشْ خُّغ اٌثُأاخ فٍ خذوي واحذ:لاػذج تُأاخ ِظطحح 

  ذخشْ اٌثُأاخ فٍ ػذج خذاوي ِزذثطح تثؼضها:لاػذج تُأاخ ػالئمُح 

 : أشهر برامج قواعد البيانات 

  ( File Maker) ، فاًَ ُِىز  ( Microsoft Access )آوظض 

  ( MySQL )تزاِح ِفرىحح اٌّظذر ِثً ِا إص وُى إي 

 :طزق اطرخذاَ اٌّؼٍىِاخ فٍ لاػذج اٌثُأاخ 

  ػزع اٌثُأاخ تؼذ ذزشُحها :االطرؼالَ .1

  ذظهز اٌثُأاخ ػًٍ شىً ذمارَز خاهشج ٌٍطثاػح :اٌرمارَز . 2
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 ذرُ تاطرخذاَ اٌحاطة 

 :اٌشخظٍ أو اٌّظاػذ اٌزلٍّ ، وذمىَ تـ 

 ػزع اٌرمىَُ. ب .  حفظ لائّح تاألػّاي اٌرٍ َدة ػٍُه إٔداسها . أ 

 ذخشَٓ أرلاَ هىاذف وػٕاوَٓ األشخاص. ج 

 هٍ خذِح ٌٍّؤطظاخ واٌشزواخ 

واٌدهاخ اٌزطُّح ذىفزها شزواخ االذظاالخ ٌرّىٓ أوثز ِٓ شخض فٍ 

 .أٔحاء ِرفزلح ِٓ اٌؼاٌُ ِٓ اٌّشاروح فٍ ِؤذّز طىذٍ فٍ ٔفض اٌىلد 

 وطٍُح ٌالذظاي اٌّزئٍ واٌّظّىع 

 .اٌّثاشز تُٓ ػذج أفزاد فٍ ِىالغ خغزافُح ِخرٍفح ػًٍ اٌهىاء ِثاشزج 

 خهاس إٌىرزؤٍ َّىٓ ػّالء 

اٌثٕه ِٓ إخزاء ػٍُّاخ ِظزفُح ػًٍ حظاتاذهُ فٍ أٌ طاػح دوْ اٌحاخح 

 ألْ َحضز اٌؼًُّ إًٌ اٌثٕه 
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